
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
Kameleon Nieuws nr.5  10 februari 2023 

 
      
Adviesgesprekken groep 8     13 februari t/m 16 februari 
Rapporten mee       20 februari 
Oudergesprekken      21 t/m 23 februari 
Leerlingen vrij vanaf 12 uur    24 februari 
Voorjaarsvakantie      27 februari t/m 3 maart 
Studiedag, leerlingen vrij      13 maart 
Schoolfotograaf      14 maart 
 
 
Rapporten en rapportgesprekken 
Op maandag 20 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In deze week zijn er ook 
rapportgesprekken. 
Vanaf 13 februari kunt u zich via Social Schools hiervoor inschrijven. 
Heeft u het rapport van uw zoon/dochter nog niet ingeleverd, wilt u het dan meegeven zodat het nieuwe 
rapport toegevoegd kan worden? 
 

“Leesnieuwtje” 
Op school hebben wij een KinderzwerfboekStation in de middenruimte. 
Hier kunnen kinderen een boek uitkiezen dat zij mee naar huis kunnen 
nemen om te lezen. 
De zwerfboeken hebben een sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem 
me mee!  Als het boek uit is, leg het dan ergens neer waar een ander kind 
het weer kan vinden.  
 

Voorjaarsvakantie 
Vrijdag 24 februari start om 12.00 uur de voorjaarsvakantie voor de kinderen.. 
We zien alle kinderen graag op maandag 6 maart weer op school! 
 
Activiteiten voorjaarsvakantie 
In de voorjaarsvakantie zijn er tal van activiteiten voor kinderen. Zo is er in de sporthal in Waterwijk op 27 
februari en 2 maart van 13-16 uur voor kinderen van 2-13 jaar van alles te doen. 
Wat is er te doen? 

- Droomspeelbus 2-6 jaar 
- Peuter en kleutergym 
- Stormbaan en parcours 7-13 jaar 



 
 
 
 
 

 

- Sort&Spel 7-13 jaar 
- IPS Rival Arena ( 7-13 jaar) 
- IPS Shooting Gallery 7-13 jaar 
-  

En nog veel meer. Deelname is gratis! Zie ook: 
 
https://www.deschoor.nl/html/index.php?paginaid=1637 
 
Buurtcentrum het Kardoes 
Buurtcentrum het Kardoes biedt allerlei activiteiten voor kinderen. Zo is er een meidenclub voor meiden 
van 8 tot 12 jaar, voorleesmiddagen, workshops beeldende kunst, naailes. Kijk naar de bijlagen in Social 
Schools. Misschien staat er iets bij voor uw kind(eren). 
 
 
 
Sterk in de Wijk 
Vanaf januari 2023 vindt maandelijks op de dinsdag van 13-15 uur 

Sterk in de Wijk op school plaats. Hierin kunnen laagdrempelige 

onderwerpen besproken worden rondom de opvoeding en 

ontwikkeling van uw kind.  

Jeugdverpleegkundige Prescious Ferhmann van de JGZ Almere is 

dan op De Kameleon om uw vragen te beantwoorden. 

De volgende data is Sterk in de Wijk op De Kameleon: 14 februari, 

7 maart, 28 maart, 11 april, 9 mei, 30 mei, 20 juni en 11 juli. 

 

Kameleon Got Talent 
Eindelijk kan het weer! 
Op vrijdag 10 maart organiseren wij van 12.45 tot 13.45 uur Kameleon Got Talent. 
In deze talentenshow laten alle leerlingen van onze school hun talenten op het podium zien.  
Alle ouder(s)-(verzorgers) zijn welkom om te komen kijken. 
Binnenkort meer informatie over Kameleon Got Talent.   
 
 
Voorleeswedstrijd 
De leerlingen van groep 7-8 hebben in de klas meegedaan aan de jaarlijkse voorleeswedstrijd.  
Na een spannende wedstrijd waarbij de verschillen klein waren is  Meysa uit groep 7  
de voorleeskampioen van onze school geworden.  
Zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de nationale voorleeswedstrijd. 
Wij wensen Meysa veel succes en hopen natuurlijk dat zij door gaat naar de finale.  
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